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When I think of the idea of an ‛embodied space’, I immediately refer to the situ-
ation of refugees in Austria who, because of their large number, are now finally 
visible in the public space even though they continue to wait, in expectation, 
hoping, being pushed back, waiting... The title has an implication between this 
idea and the urgent situation of refugees in Central Europe, which respects us 
all. In the case of Austria, what is most admirable and surprising is that the civil 
society has taken an initiative of resistance in an unpredictable way, particularly 
since the government decided to build fences on many frontiers. This means 
not only fencing off the EU (rather than considering that the Mediterranean 
and North Africa as part of the larger geographical realm), but also rebuilding 
fences around nation states1.

My work as an artist and our work at transparadiso have been focusing on how 
we can use artistic strategies and urban public interventions to claim socially 
oriented values for societal issues as part of urban development. Since our socie-
ties have always been confronted with migration, ‘integration’ and xenophobia, 
those issues have also been a topic in several of our projects during the last years, 
and I present them as a ‘trilogy’. 
The experience of these art projects/urban interventions formed the back-
ground to conceive the Quartier Bienvenue2, a lively new urban quarter we are 
currently realising in Vienna’s 10th district (together with two social housing 
companies and many partners3) to create innovative formats of living together, 
providing housing for home-based people, recent refugees and immigrants of 
different generations, together with cultural and vocational training facilities, 
as well as social infrastructure and other offers.
I will start by presenting our methodology of ‘direct urbanism’, which we have 
been developing to address current urban issues in the complexity of their so-
cietal implications, for which conventional methods of urban planning are no 
longer apt or sufficient. I will then describe a sample project of direct urban-
ism in Austria and a congress-shaped project for the ‘production of desires’ by 
creating an emancipatory, non-hierarchical setting for the participation of un-
derprivileged residents (homeless, ex-convicts, drug addicts, etc.) living in the 
neglected city centre of Baltimore.

1 Since my talk in April 2016, the situation has changed dramatically: the enthusiasm of civil society, convinced of being able to change 

conditions, and the meanwhile abused term of ‘welcome culture’ have been replaced by a demagogic policy against refugees/immigration, 

spearheaded (among other right wing parties in Europe) by the Austrian Minister of Foreign Affairs, Sebastian Kurz (Österreichischen 

Volkspartei – Austrian’s People Party).

2 We chose the French word for ‘welcome’, not only because of the above-mentioned abuse of the term ‘welcome culture’, but also to posi-

tion it in reference and as a counterpart to the Belvedere Castle.

3 Housing companies: WBV-GPA, EBG. Architects: M&S Architekten, gerner°gerner plus, transparadiso. Landscape architecture: YEWO 

LANDSCAPES. Social cooperation partners: Caritas and Jugend am Werk.

Quando penso na ideia de ‘espaço corporizado’ imediatamente me remeto à 
situação atual dos refugiados na Áustria que, pelo seu número, adquiriram vi-
sibilidade no espaço e que continuam à espera, na expectativa, à espera... O tí-
tulo ‘bodied spaces’ tem uma implicação muito atual entre esta ideia e a situação 
de urgência dos refugiados na Europa Central, que nos diz respeito a todos. 
No caso da Áustria, o que é mais admirável e surpreendente é a sociedade civil 
ter tomado iniciativa de um modo imprevisível, de resistência, particularmen-
te desde que o governo decidiu construir vedações em muitas fronteiras. Isso 
significa não apenas vedar a EU, em vez de considerar que o Mediterrâneo e 
o Norte de África integram o território geográfico mais vasto, mas também 
reerguer vedações em torno de estados nação1.

O meu trabalho enquanto artista e o nosso trabalho no transparadiso têm-se concen-
trado em usar estratégias artísticas e intervenções públicas urbanas como forma de 
reivindicar valores de cariz social para questões societais no âmbito do desenvol-
vimento urbano. As nossas sociedades sempre se confrontaram com a migração, a 
‘integração’ e a xenofobia, questões que têm percorrido muitos dos nossos projetos 
nos últimos anos e que aqui apresento como uma ‘trilogia’.
A experiência dessas obras de arte/intervenções urbanas constitui o pano de fun-
do para a conceção do Quartier Bienvenue 2, um bairro urbano novo e animado que 
estamos neste momento a concretizar (com duas empresas de habitação social 
e outros parceiros3 ) no 10º distrito de Viena, para criar formatos inovadores de 
coabitação, dando alojamento a nacionais, refugiados recentes e imigrantes de 
várias gerações, juntamente com instalações culturais e de formação profissional, 
infraestruturas sociais e muitas outras ofertas.
Começo por apresentar a metodologia de ‘urbanismo direto’, que vimos desenvol-
vendo para lidar com questões urbanísticas atuais na complexidade das suas impli-
cações societais e para as quais os métodos convencionais de planeamento urbano já 
não são adequados nem suficientes. Passo, depois, a descrever um projeto modelo de 
urbanismo direto na Áustria e um projeto que se serve do formato de um congresso 
para a ‘criação de desejos’, gerando um contexto de emancipação não hierárquico 
para a participação de habitantes desfavorecidos (sem-abrigo, ex-presidiários, toxi-
codependentes, etc.) a viver no centro negligenciado da cidade de Baltimore.

Barbara Holub

1 Desde que dei a palestra em abril de 2016, a situação mudou drasticamente: o entusiasmo da sociedade civil, convencida de ser capaz 

de mudar a situação, e o termo ‘cultura de boas-vindas’, entretanto abusado, foram substituídos por uma política demagógica contra os 

refugiados/a imigração, encabeçada (entre outros partidos de direita europeus) pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria, 

Sebastian Kurz (Österreichischen Volkspartei – Partido Popular Austríaco).

02 Adotámos a palavra francesa para ‘bem-vindos’, não apenas pelo abuso acima mencionado da expressão ‘cultura de boas-vindas’ mas 

também para a relacionar com e opor ao Castelo de Belvedere.

03 Empresas de construção civil: WBV-GPA, EBG. Arquitetos: M&S Architekten, gerner°gerner plus, transparadiso. Arquitetura paisagística: 

YEWO LANDSCAPES. Parceiros de cooperação social: Caritas e Jugend am Werk.
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Direct urbanism4

Direct urbanism is a new method of planning, beyond ‘bottom up’ and ‘top 
down’ models, that involves artistic strategies and interventions on an equal 
level with conventional planning strategies. They are an intrinsic element of a 
process-oriented, open-ended urban planning focussing on people and on how 
the living together of diverse social and cultural communities can enhance our 
communal life. Within these processes, communication in various directions, 
internal and external, and collaborations are essential elements. Even though 
our interventions are often conceived in order to involve people on different lev-
els and from different backgrounds and expertise, we are reluctant to use the of-
ten-abused term of ‘participation’. It is important to consider carefully at which 
moment and for which goal people should be involved, what kind of means 
are necessary to have a specific impact according to the goals, and to develop 
a timeline on which these participatory elements become part of the longer-
term urban development, resulting in an urban concept or a master plan. One 
could consider this process of switching between artistic-urban and conven-
tional planning methods like a ‘score’, which opens up space for the unplanned 

– connecting the (unforeseen) results created during the process to the goal of the 
whole project, and being open to change the process accordingly. That means 
that we use the term ‘performance’ in a different way than dancer/performers 
who act in public space do. In our work, we challenge the relationship between 
people/participants and their social and urban context, providing them with 
special situations to experience themselves apart from their daily routine – to 
confront them with the question of assuming responsibility, to ‘produce desires’ 
for issues beyond personal interests, and to promote qualities and values for the 
common wellbeing, for a shared communal life. The ‘production of desires’ is a 
strategy we often use in direct urbanism as a starting point to develop differen-
tiated programmes of urban planning. 

Direct urbanism is dedicated to a socially and societally engaged urban plan-
ning, counteracting the currently prevailing neoliberal economic interests in ur-
ban development. One of the main questions is: how can artists and their prac-
tices maintain their critical voice and (yet) be considered experts on an equal 
level with other experts, like urban planners or sociologists? This is important, 
since artists involved in urban planning issues are often expected to resolve 

Urbanismo direto4

O urbanismo direto é um novo método de planeamento, para além dos mo-
delos ‘bottom up’ ou ‘top down’, que envolve estratégias e intervenções artísticas 
em pé de igualdade com estratégias de planeamento convencionais. Aquelas 
constituem um elemento intrínseco de um planeamento urbano aberto, voltado 
para o processo e centrado nas pessoas e na forma como a coabitação de comu-
nidades sociais e culturais distintas pode fortalecer a nossa vida comunitária.  
A comunicação multidirecional, tanto para dentro como para fora, bem como 
as colaborações, são elementos essenciais nesses processos. Ainda que as nossas 
intervenções sejam frequentemente pensadas de modo a envolver pessoas em 
patamares diferentes e com formação e competência diversificadas, temos re-
ticências quanto à utilização, frequentemente abusiva, do termo ‘participação’. 
Há que ponderar cuidadosamente em que momento e com que intenção se deve 
envolver as pessoas, que tipo de meios são necessários para obter um impacto 
específico de acordo com os objetivos e elaborar um calendário em que esses 
elementos participativos passem a fazer parte do desenvolvimento urbano de 
longo prazo, conduzindo a um conceito de urbanismo ou a um plano diretor. 
Poder-se-ia considerar esse processo de alternância entre métodos de planea-
mento artístico-urbanos e métodos convencionais como uma ‘partitura’, que 
cria espaço para o imprevisto – ligando os resultados (não previstos) produzidos 
durante o processo ao objetivo de todo o projeto e tendo abertura para alterar o 
processo em conformidade. Significa isso que empregamos o termo ‘performance’ 
de forma diferente da dos dançarinos/intérpretes que atuam no espaço público. 
No nosso trabalho, problematizamos a relação entre pessoas/participantes e o 
seu contexto social e urbano, proporcionando-lhes vivências especiais fora da 
rotina quotidiana – para os confrontar com a questão da assunção de respon-
sabilidade, para ‘criar desejos’ por questões que estão para lá dos interesses pes-
soais e para encorajar características e valores para o bem-estar comum, para 
uma vida comunitária partilhada. A ‛criação de desejos’ é uma estratégia que 
empregamos frequentemente no urbanismo direto como ponto de partida para 
o desenvolvimento de programas diversificados de planeamento urbano. 

O urbanismo direto está vocacionado para um planeamento urbano social e 
societalmente empenhado, contrariando os interesses económicos neoliberais 
que prevalecem atualmente no desenvolvimento urbano. Uma das principais 

Barbara HolubBodied Spaces # 1

04 Optou-se por usar a expressão ‘urbanismo direto’ em vez de ‘urbanismo performativo’, porque, ainda que trabalhemos frequentemente 

com estratégias performáticas, nos pareceu pertinente a relação com a ‘ação direta’ de Emma Coldman. Emma Goldman foi uma ativista 

lituana que assumiu no início do século xx um papel fundamental no desenvolvimento do anarquismo na América do Norte. Defendeu a 

‘ação direta’ contra a autoridade e estratégias como por exemplo a greve geral. 

4 We chose to use the term ‘direct urbanism’ — rather than, for instance, ‘performing urbanism’, even though we often work with performing 

strategies — since we considered it relevant to relate to Emma Goldman’s ‘direct action’. Emma Goldman was a Lithuanian activist who 

assumed in the early twentieth century a key role in the development of anarchism in North America. He defended 'direct action' against 

authority and strategies such as the general strike.
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problems deriving from other realms of society and political decision-making (a 
lack of socially engaged urban planning, for instance), or they are called to cre-
ate short-term events as ‘entertainment’ that has no impact on the further urban 
planning process. In order to explore the potential of involving artists as experts 
on an equal level with other experts, and to claim their relevant impact, I di-
rected a research project at the Vienna University of Technology (2010 – 2013), 
which resulted in the publication Planning Unplanned – Can Art Have a Function? 
Towards a New Function of Art in Society.
With this research project we tried to, on the one hand, identify artistic strat-
egies and tools, and on the other hand, collect examples that we considered 
relevant, beyond usual public art practices, and with an impact in a long-term 
perspective on urban development. The underlying question is what we un-
derstand as the ‘autonomy of art’, or if art can have a function – and in which 
context – while maintaining its autonomy. Therefore, it is important to look at 
what art ‘can do’ and ‘cannot do’ in the context of urban development5.

What art can’t do in the context of urban development:
•  Art is not a problem solver;
•  Art cannot resolve larger societal problems stemming from systems that pro-

duce social and economic inequality;
•  Art cannot be an interim solution for neglected neighbourhoods. If  art and 

artistic strategies are involved in urban issues, they need to be integrated in a 
long-term perspective of  urban development introducing new societal values 
and involving larger societal aspects;

•  Art does not fulfil expectations of  commissioning parties in a direct way;
•  Art must not take over responsibilities of  other domains (thus exempting these 

domains from their responsibility);
•  Beyond ‘best practice’: tools and strategies cannot be transferred on a 1:1 level.

What art can do in the context of urban development:
•  Art asks questions that others don’t ask;
•  Art can use its position as an extra in society as ‛perruque’6 (Michel de Certeau);
•  Art projects in urban public space offer a different view on existing situations, 

expanding or shifting the context;
•  Artistic strategies unveil hidden potentials;
•  Art can create poetic moments – beyond the spectacle.

questões é saber como é que os artistas e as suas práticas podem manter a sua 
voz crítica e (ainda assim) serem vistos como especialistas em pé de igualda-
de com outros, tal como urbanistas ou sociólogos. É importante assinalar isto, 
porque é frequente haver a expectativa de que os artistas envolvidos em ques-
tões de planeamento urbano possam solucionar problemas oriundos de outras 
esferas da sociedade e tomadas de decisão políticas (por exemplo, uma falta 
de planeamento urbano socialmente empenhado), ou sejam chamados a criar 
‘entretenimento’ de curta duração sem qualquer impacto no processo de planea-
mento urbano subsequente. De forma a explorar o potencial do envolvimento 
de artistas enquanto especialistas com outros especialistas, e para reivindicar a 
importância da sua influência, coordenei um projeto de investigação na Uni-
versidade Técnica de Viena, entre 2010 e 2013, que resultou na publicação de 
Planning Unplanned – Can Art Have a Function? Towards a New Function of Art in Society.
Com este projeto de investigação, procurámos, por um lado, identificar estra-
tégias e ferramentas artísticas e, por outro lado, recolher exemplos que consi-
derávamos relevantes (para lá de práticas artísticas públicas comuns) e com im-
pacto numa perspetiva de longo prazo no desenvolvimento urbano. A questão 
subjacente é o que entendemos por ‘autonomia da arte’ ou se a arte pode ter 
uma função – e em que contexto – mantendo a sua autonomia. Torna-se, assim, 
importante, olhar para o que a arte ‘pode fazer’ e ‘não pode fazer’, no âmbito 
do desenvolvimento urbano5.

O que a arte não pode fazer no âmbito do desenvolvimento urbano:
•  A arte não resolve problemas;
•  A arte não sana problemas societais mais vastos, decorrentes de sistemas que 
geram desigualdade social e económica;

•  A arte não é uma solução provisória para bairros negligenciados. Para a arte 
e as estratégias artísticas se envolverem em assuntos urbanos, precisam de ser 
integradas numa perspetiva de longo prazo de desenvolvimento urbano que 
introduza valores societais novos e envolva aspetos societais mais vastos;

•  A arte não satisfaz as expectativas dos contratantes de forma direta;
•  A arte não deve assumir responsabilidades de outras áreas (isentando, dessa 
forma, essas áreas da sua responsabilidade);

•  Para lá das ‘melhores práticas’: não se podem transferir ferramentas e estratégias 
à escala de 1:1.

Barbara HolubBodied Spaces # 1

05 Esta declaração foi preparada por ocasião do simpósio transatlântico The Role of Artists & The Arts in Creative Placemaking que decorreu 

enquanto concretizava o The First World Congress of the Missing Things, em Baltimore, em 2014.

06 Michel de Certeau descreve o conceito ‘la perruque’ no seu livro originalmente publicado em 1984, The Practice of Everyday Life, palavra francesa para 

‘peruca’, mas coloquialmente é usada para descrever uma prática diversionária de usar recursos de empregadores para uso pessoal (nota do editor).

5 I put these statements together on the occasion of the transatlantic symposium The Role of Artists & The Arts in Creative Placemaking, 

which has held while I realised The First World Congress of the Missing Things in Baltimore, 2014. 

6 Michel de Certeau describes the concept of ‘la perruque’ in his book originally published in English in 1984, The Practice of Everyday Life, a fren-

ch word meaning ‘wig’, but colloquially used to describe a diversionary practice of using an employers resources for personal use (editor’s note).
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The specific context needs to be taken into account: learning from other con-
texts with similar problems/issues, in order to develop new approaches. Now 
I will return to the projects, in order to show how we address these issues and 
highlight some of the performing/participatory strategies we have been devel-
oping in direct urbanism.

• 
Paradise Enterprise

For Paradise Enterprise (2012 – 2014), we received funding from the Vienna Agency 
for Creative Industry, in order to create a sample project of  direct urbanism. The 
funding enabled us to shift the relationship between client and author: now we 
could select a city that was open-minded enough to explore this new approach 
and to collaborate with us.
We chose Judenburg, a town of  about 10,000 inhabitants that has been shrink-
ing 7, in a region in Styria. Judenburg has great resources, such as a beautiful 
historic city centre and underestimated landscape spaces, and managed to con-
vert the formerly state-owned steel factory into a private company, while keeping 
a large number of  the former employees. The city government is socially and 
culturally engaged, and has been developing innovative ideas and introducing 
programmes on many levels8, which we consider a prerequisite for a successful 
project. In addition, Judenburg has a variety of  excellent educational facilities. 
However, young people who leave to study often do not come back, because 
they have no future work prospects in town. This problem is common to many 
European cities, and if  you come in as an artist, urban designer or architect, you 
certainly won’t be able to resolve such a large societal issue. But what you can do 
is provide people with situations where they can be encouraged to take matters 
into their own hands, rather than remaining in a passive position, and to person-
ally experience that even smalls steps can contribute to long-term changes.
In the research we carried out on site with local people, we identified two main are-
as of  intervention, both having under-recognised potential for the whole town: the 
landscape space of  the Mur River, and the area of  the former Paradise Garden 
of  an ex-monastery, which had been converted into social housing, and in spite 
of  its promising address – Paradise Street – was stigmatised by a bad reputation.

O que a arte pode fazer no âmbito do desenvolvimento urbano:
•  A arte coloca questões que outros não colocam;
•  A arte pode fazer uso da sua posição de excedente na sociedade como ‘perruque’6 
(Michel de Certeau);

•  Os projetos de arte no espaço público urbano proporcionam uma visão diferente 
de situações existentes, expandindo ou mudando o contexto;

•  As estratégias artísticas revelam potenciais escondidos;
•  A arte pode criar momentos poéticos – para lá do espetáculo.

É preciso considerar o contexto específico: aprender com outros contextos com pro-
blemas/questões semelhantes, de modo a desenvolver abordagens novas. Para mos-
trar como lidamos com essas questões, destaco dois projetos que resultam das estra-
tégias performativas/participativas que vimos desenvolvendo no urbanismo direto.

• 
Paradise Enterprise

No caso de Paradise Enterprise [Empreendimento Paraíso] (2012  – 2014), recebemos fi-
nanciamento da Agência de Viena para a Indústria Criativa para criar um projeto 
modelo de urbanismo direto. O financiamento permitiu-nos mudar a relação entre 
cliente e autor: podíamos agora selecionar uma cidade que fosse suficientemente 
aberta para explorar esta abordagem nova e colaborar connosco.
Escolhemos Judenburg, uma vila com cerca de 10 000 habitantes, cuja popula-
ção tem vindo a decrescer 7, numa região de Styri. Judenburg dispõe de ótimos 
recursos, tais como um centro histórico bonito e espaços de paisagem subestima-
dos, e foi capaz de converter a antiga fábrica siderúrgica estatal numa empresa 
privada mantendo um grande número de antigos trabalhadores. A administra-
ção municipal demonstra empenho social e cultural e vem desenvolvendo ideias 
inovadoras e introduzindo programas em muitos domínios 8, o que consideramos 
um pré-requisito para um projeto de sucesso. Para mais, Judenburg dispõe de 
excelentes estabelecimentos de ensino. Todavia, quando os jovens saem para 
estudar, muitas vezes não regressam, por não haver perspetivas profissionais de 
futuro para eles na vila. Este problema é comum a muitas cidades europeias e 
é claro que um artista, urbanista ou arquiteto não é capaz de solucionar uma 
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07 10 000 habitantes é um limiar crítico para as vilas austríacas no que toca a financiamento do governo federal. Para alcançar e manter esse 

número, as vilas procuram incorporar as aldeias circundantes. Para contrariar a competição entre comunas vizinhas, Judenburg propôs um 

conceito inovador de um novo tipo de cidade: a Cidade de Aichfeld integraria cerca de 8 vilas da área geográfica, juntaria recursos e desta-

caria as mais-valias específicas de cada vila/aldeia, reduziria despesas de administração e teria sob a sua alçada cerca de 50 000 habitantes.

08 Por exemplo: um programa de residências artísticas, para o qual construíram alojamento e estúdios, o festival de música eletrónica experimental 

Liquid Music e o programa cultural Judenburg Sommer.

7 The 10,000 inhabitants mark is a crucial figure for towns in Austria concerning funding from the Federal Government. In order to achieve and 

maintain this figure, towns try to incorporate surrounding villages. In order to counteract competition among neighbouring communes, Judenburg 

has proposed an innovative concept of a new type of city: the City of Aichfeld would integrate around 8 towns of the geographical area, combine 

resources and highlight the specific strengths of each town/village, reduce administration costs and encompass around 50,000 inhabitants.

8 For example, an artists-in-residence programme, for which they built special housing and studio facilities, the experimental electronic 

music festival Liquid Music, and the cultural programme Judenburg Sommer.
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In the first phase of the project, we focussed on exploring the hidden qualities 
of the Mur River and its river banks, while working on a concept to establish 
the former Paradise Garden as a new central element and public space to con-
nect the bourgeois city centre to the working class neighbourhood and steel 
factory on the other side of the river. As a first step, we invited residents to 
show us their secret places along the river, shifting the expertise to local peo-
ple. Then we built the raft Amamur together with young people, to rediscover 
the landscape space of the river from a different perspective – from the river. 
Public rides in the Amamur were held in order to use this new experience to 
produce desires for Paradise Garden, and to establish manifold co-operations 
with local organisations and schools.
In the second phase, we received additional funding from Public Art Styria to 
activate the public space in Paradise Street with three public art projects, all 
based on the pronounced desires and thoughts of the people, which we had 
collected during the first phase.
Stefan Demming’s Die kleinste Show der Welt 2 [The Smallest Show on Earth 2 ] 
referred to the Circus Square next to Paradise Garden, which had also been 
‘shrinking’ – in this case, the difficult survival of circuses led to this square expe-
riencing an ongoing loss of its original use. The artist offered a temporary circus, 
and invited people to show their talents and produce the show themselves. This 
was the beginning of an emancipatory process, also for the residents of Paradise 
Street, who actively participated.
Folke Köbberling’s Girls Club was based on the girls wanting to have a refuge apart 
from boys, which the artist realised as a sunken space, together with a ‘paradise 
garden’, the beginning of  a community garden – the word ‘paradise’[ paradies] 
has a double meaning in Austrian language: it also means tomatoes [ paradeiser]!
Christine and Irene Hohenbüchler developed wir wollen BMX + pumptrack [We 
Want BMX + Pump Track] in response to the biggest wish of the guys: in several 
workshops, the youngsters conceived this hybrid large scale new landscape area, 
helped building it and took care of it themselves.

questão societal tão vasta. Mas o que se pode fazer é proporcionar situações de 
encorajamento individual, levando cada um a sentir que mesmo pequenos pas-
sos podem contribuir para mudanças a longo prazo.

Na pesquisa que efetuámos no local, com pessoas da região, identificámos duas áreas 
de intervenção principais, ambas dispondo de potencial insuficientemente reconhe-
cido para toda a vila: a paisagem do rio Mur e a zona do antigo Jardim do Paraíso 
e do que fora um mosteiro, convertido em habitação social e que, apesar do seu 
endereço promissor – Rua do Paraíso –, era estigmatizada por uma má reputação.
Na primeira fase do projeto, centrámo-nos na exploração dos atributos ocul-
tos do rio Mur e das suas margens, enquanto trabalhávamos num conceito 
para tornar o antigo Jardim do Paraíso num elemento central e espaço pú-
blico novo que fizesse a ligação entre o centro da cidade burguês, e o bairro 
da classe operária e a fábrica siderúrgica do outro lado do rio. O primeiro  
passo foi pedir aos moradores que nos mostrassem os seus lugares secretos ao 
longo do rio, passando a população local a ser a especialista. Depois, construí-
mos a jangada Amamur com jovens, para redescobrir a paisagem fluvial a par-
tir de uma perspetiva diferente – desde o rio. Fizeram-se passeios públicos na 
Amamur como forma de gerar desejo pelo Jardim do Paraíso, e a estabelecer 
múltiplas cooperações com organizações e escolas locais.
Na segunda fase, recebemos fundos suplementares da Public Art Styria para 
desenvolver três projetos de arte pública, todos baseados nos desejos e considera-
ções manifestados pelas pessoas, que tínhamos reunido durante a primeira fase.
Die kleinste Show der Welt 2 [O Espectáculo Mais Pequeno da Terra 2 ], de Stefan Demming, 
remetia para a Praça do Circo, ao lado do Jardim do Paraíso, que também vinha 
‘encolhendo’ – neste caso, a dificuldade de os circos sobreviverem levou a que a pra-
ça tenha sentido uma perda contínua do seu uso original. O artista disponibilizava 
um circo temporário e convidava as pessoas a mostrarem os seus talentos e a produ-
zirem elas próprias o espetáculo. Isso foi o princípio de um processo de emancipa-
ção, inclusive para os moradores da Rua do Paraíso, que participaram ativamente.
Girls Club [Clube de Raparigas], de Folke Köbberling, baseava-se na vontade de 
as raparigas terem um refúgio dos rapazes, que a artista concretizou como um 
espaço cavado, em conjunto com um ‘jardim do paraíso’, o começo de uma 
horta comunitária – a palavra ‘paraíso’ [ paradies], na Áustria, tem dois sentidos: 
também quer dizer tomates [ paradeiser]!
Christine e Irene Hohenbüchler desenvolveram wir wollen BMX + pumptrack [Que-
remos BMX + Pista] em resposta ao maior anseio dos rapazes: em várias oficinas, 
os jovens conceberam esta nova zona de paisagem, híbrida e de grandes dimen-
sões, ajudaram a construí-la e tomaram conta dela.

Barbara HolubBodied Spaces # 1
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Since there was no production budget (apart from the city providing a public 
space for the project, an apartment and, most importantly, a partner collaborat-
ing with us), we tried to accumulate all resources available, and therefore also 
involved students from the Vienna University of Technology. One of their pro-
jects proposed urban knitting, which was then taken on with big enthusiasm by 
residents, aiming at a World Guinness Record  for the “largest urban knitting”9 
by covering one of the bridge pillars in Paradise Garden.
All these projects and the knowledge we had gained throughout the process fed 
into a longer-term urban plan to turn Paradise Garden into a new urban public 
space developed on a parallel level. In spite of Judenburg’s shrinking, small 
apartments for singles are missing. Therefore, we proposed a housing project 
for singles at Paradise Garden, thus enhancing a social mix to counteract the 
stigmatised social housing.

Uma vez que não havia orçamento para a produção (à exceção de o município dis-
ponibilizar um espaço público para o projeto, um apartamento e, principalmente, 
um parceiro que colaborasse connosco), procurámos acumular todos os recursos 
disponíveis e envolvemos alunos da Universidade Técnica de Viena. Um dos seus 
projetos propunha um tricô urbano, o que os moradores assumiram com grande 
entusiasmo, procurando conquistar o recorde mundial do Guinness  para o ‘maior 
tricô urbano’9, revestindo um dos pilares da ponte do Jardim do Paraíso.
Todos estes projetos e o conhecimento que tínhamos adquirido ao longo do processo 
alimentaram um plano urbanístico, a mais longo prazo, de tornar o Jardim do Paraí-
so num novo espaço público urbano desenvolvido em paralelo. Apesar de Judenburg 
estar a perder habitantes, há falta de apartamentos pequenos para solteiros. Assim 
sendo, propusemos um projeto de habitação para solteiros no Jardim do Paraíso, 
reforçando uma miscigenação social que contrariasse o estigma da habitação social.

Barbara HolubBodied Spaces # 1

09 O recorde mundial do Guinness não foi atingido por uns meros metros quadrados e foi atribuído a um projeto de tricô de Honguecongue.
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9 The World Guinness Record was missed by just a few square meters and went to a flat knitting project in Hong Kong.
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The First World Congress of the  
Missing Things

When I was invited to develop a project within the National Endowment for the 
Arts programme for Creative Placemaking, my main concern was how to deal 
with this unknown situation from a distance without making wrong assump-
tions (even though I could imagine the context based on my other experiences 
in the USA). Baltimore has been shrinking on a scale similar to Detroit, even 
though this is hardly ever said.
The project took place in the newly founded Bromo Arts District10, in the for-
merly lively and wealthy city centre of Baltimore, which has been decaying since 
the wealthy white business people left the city in the 1950s11. Meanwhile, this 
area has become a ‘home’ for homeless people, drug addicts and ex-convicts 
without a social plan provided by the city government. Therefore, my goal was 
to create an artistic urban setting that would address social and societal issues, 
producing a longer-term impact beyond the short-term event, and critically ad-
dressing the abyss of gentrification.
I proposed The First World Congress of the Missing Things as a project in urban pub-
lic space12 to return the voice to the people who inhabit that space – people who 
are usually considered unwanted. Since the format of a congress is known for 
the production of knowledge by experts, I shifted this expertise to local experts 
with diverse backgrounds from the whole city, but especially addressing peo-
ple inhabiting the space around Lexington Market, to position their relevant 
issues. As location for of the Congress I chose the entrance area of the Lexing-
ton Market subway station, for which I conceived a non-hierarchical spatial 
setting – thus counteracting the usually exclusive format of a congress – which 
turned this neglected space into a lively public space. In order to prepare the 
Congress13 and collect the ‘missing things’, we established an office at Current 
Space (an artist-run space on Howard Street, around the corner from Lexing-
ton Market) and an information booth inside Lexington Market, and we held 

The First World Congress of the  
Missing Things

Para desenvolver um projeto no âmbito do Programme for Creative Placemaking pelo 
National Endowment for the Arts, a principal preocupação foi como lidar, à distância, 
com uma situação desconhecida sem fazer suposições erradas (apesar de poder 
imaginar o contexto com base nas minhas outras experiências nos EUA). Balti-
more tem vindo a perder população a uma escala semelhante à de Detroit, apesar 
de isso raramente ser mencionado.
O projeto decorreu no recém-criado bairro artístico de Bromo10, no outrora 
animado e abastado centro de Baltimore, que entrou em decadência desde que 
os empresários brancos deixaram a cidade, nos anos 195011. Entretanto, este 
local tornou-se ‘lar’ de sem-abrigo, toxicodependentes e ex-presidiários, sem um 
plano social providenciado pela administração municipal. Consequentemente, 
o objetivo era criar um contexto urbano artístico dirigido a questões sociais e 
societais que tivesse um impacto a mais longo prazo do que o evento temporário 
e que abordasse de forma crítica o abismo da gentrificação.
Propus The First World Congress of  the Missing Things [O Primeiro Congresso Mundial 
das Coisas em Falta] como um projeto para o espaço público urbano12 que devol-
vesse a voz às pessoas que aí residem – pessoas que normalmente são considera-
das indesejáveis. Visto o formato de congresso se caraterizar pela produção de 
conhecimento por especialistas, passou-se essa perícia para especialistas locais 
oriundos de diversos meios de toda a cidade, mas dirigindo-se especialmente 
a moradores em torno do mercado de Lexington, para colocarem os seus pro-
blemas mais importantes. Escolheu-se a zona de entrada da estação de metro 
do mercado de Lexington como local do Congresso13, para a qual projetámos 
uma configuração espacial não hierárquica – contrariando, assim, o formato 
habitualmente único de um congresso –, o que transformou aquele espaço ne-
gligenciado num espaço público animado pela duração do evento. De modo a 
preparar o Congresso e reunir as ‘coisas em falta’, montámos um escritório no 
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10 Os ‘bairros artísticos e de entretenimento’ fazem parte dos novos programas de Creative Placemaking onde, por norma, o entretenimento 

é mais importante do que a arte. www.msac.org/programs/arts-entertainment-districts (última consulta 21/08/2017)

11 A ‘fuga branca’: Baltimore (estado de Maryland) tinha 950 000 habitantes em 1950, 24% dos quais afro-americanos, e 623 000 habitantes 

em 2014, 63,3% dos quais afro-americanos e 28,3% brancos. Hoje, a região entre Washington DC e Baltimore é a mais rica dos EUA.

12 Desde então, venho explorando o Congress of the Missing Things enquanto método para desenvolver programas urbanísticos inovadores 

e relacionados com o contexto, realizados com o envolvimento das  pessoas.

13 Levei a cabo o projeto no âmbito do Mestrado em Design Social – As Artes enquanto Inovação Urbana, da Universidade de Artes Aplica-

das de Viena, com os alunos Marie-Christin Rissinger, Elisabeth Stephan e Julian Verocai. The First World Congress of the Missing Things 

foi integrou parte ode TRANSIT, uma iniciativa do grupo de Washington DC dos Institutos Nacionais da União Europeia para a Cultura e 

do Secretariado de Baltimore para a Divulgação e as Artes (BOPA), e foi apoiado por uma bolsa da União Europeia, uma bolsa do ArtPlace 

America e pela Autoridade de Trânsito de Maryland.

10 ‘Arts and entertainment districts’ are part of the new programmes for Creative Placemaking, where entertainment is usually more important 

than art. www.msac.org/programs/arts-entertainment-districts (Last access 21/08/2017)

11 The ‘white flight’: Baltimore (Maryland) had 950,000 inhabitants in 1950, 24% of which were African Americans, and 623,000 inhabitants in 

2014, 63,3 % of which African Americans and 28,3 % whites. Today, the area between Washington DC and Baltimore is the richest in the US.

12 Since then, I have been exploring the Congress of the Missing Things as a method for developing innovative and context-related urban 

programmes produced by the people.

13 I carried out the project in the frame of the Master’s Degree in Social Design – Arts as Urban Innovation at the University of Applied 

Arts in Vienna, with students Marie-Christin Rissinger, Elisabeth Stephan and Julian Verocai. The First World Congress of the Missing 

Things was part of TRANSIT, an initiative of the Washington DC cluster of the European Union National Institutes for Culture and the 

Baltimore Office of Promotions & the Arts, and it was supported by a grant from the European Union, a grant from ArtPlace America, 

and the Maryland Transit Administration.
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many events and public performances to inform and engage people with many 
different backgrounds. The submitted issues could be followed on a website.
The Congress itself was a unique success: in spite of the still prevailing prob-
lematics of segregation, black people trusted us, ‘white’ Europeans, since we 
had been working for almost two months on site. The established confidence 
enabled a vivid exchange among all participants, transgressing racial barriers 
during the Congress.
In the closing event, the Charter of  the Missing Things was handed over to Steph-
anie Rawlings-Blake, Mayor of  Baltimore. In addition to the engaged discussions 
during the Congress, there were clear outcomes for the next steps: an informa-
tion centre providing information on social aid and housing, e.g., to be installed 
at the entrance area of  the subway station, and an abandoned house on Howard 
Street to be turned into a craftsmanship vocational centre, where homeless peo-
ple, drug addicts, and others could be trained to develop a perspective for their 
future and also to adapt and renovate empty houses for their own use14.

Current Space (um espaço gerido por artistas na Rua Howard, ao dobrar da esqui-
na do mercado de Lexington) e um posto de informação dentro do mercado de 
Lexington, e fizemos várias atividades e atuações públicas, para informar e en-
volver as pessoas oriundas de meios diferentes. As questões apresentadas podiam 
ser acompanhadas numa página de Internet.
O Congresso em si foi um êxito: apesar da problemática da segregação que ain-
da prevalece, a população negra confiou em nós, “brancos” europeus, por ter-
mos estado a trabalhar quase dois meses no local. A confiança que se estabeleceu 
permitiu uma troca intensa entre todos os participantes, quebrando as barreiras 
raciais durante o Congresso.
Na cerimónia de encerramento, foi entregue a Stephanie Rawlings-Blake, presi-
dente da câmara de Baltimore, o Charter of  the Missing Things. Para além das con-
versas participadas durante o Congresso, este teve consequências claras para as 
etapas seguintes: um centro de informação que forneça informação sobre ajuda 
e habitação social, p.ex., a ser instalado na zona de entrada da estação de metro, 
e uma casa abandonada na Rua Howard a transformar num centro vocacional 
de artesanato onde pessoas sem-abrigo, toxicodependentes e outros poderiam 
ter formação para ganharem uma perspetiva de futuro e também para adaptar 
e reabilitar casas devolutas para o seu próprio uso14.

Barbara HolubBodied Spaces # 1

14 I was invited to present The First World Congress of the Missing Things at the 65th UN NGO/DPI conference in New York, in August 2015, 

by Shamina de Gonzaga, from the World Council of Peoples for the United Nations, a non-profit organisation from New York. A funder 

expressed his interest in supporting these next steps, but unfortunately BOPA did not take any interest.

14 Fui convidada para apresentar The First World Congress of the Missing Things na 65ª Conferência das Nações Unidas NGO/DPI, em 

Nova Iorque, em agosto de 2015, por Shamina de Gonzaga, do World Council of Peoples for the United Nations, uma organização sem 

fins lucrativos de Nova Iorque. Um financiador manifestou o seu interesse em apoiar estas próximas etapas, mas infelizmente a BOPA não 

mostrou qualquer interesse.
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TRILOGY 
• 

Je suis arabe – Ein Recht auf Poesie

The performance Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie [ Je suis arabe – A Right to Poetics] 
was developed for the exhibition Operation Goldhaube [Operation Golden Barret ], at 
the Museum of  Folk Art/Salzburg Museum, Austria15. We developed special 
‘golden barrets’ as gilded satellite dishes, which were equipped with CB-radio for 
transmitting the 1993 poem (that today we would call ‘activist’) La volonté de vivre, 
by Tunisian author Abou el Kacem Chebbi, both in Arab and for the first time 
in a German translation.
Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie wanted to counteract the prevailing one-di-
mensional perception and presentation of  ‘Arabs’ (in this generalisation) and 
immigrants from Arab countries as a potential threat, by introducing this em-
inent piece of  Arab literature. The performance took place in two locations in 
Salzburg, on April 11, 2015. At the Museum of  Folk Art, Akram al Halabi read 
the first part of  the text in Arab from the balcony. It was transmitted to the Hell-
brunn Park, where I continued the reading of  the poem in German. The second 
part took place in front of  and inside the Schwarzenberg Barracks, at the site 
where the air defence system Goldhaube had been tested for the first time and 
from where it is still directed.
This complex piece of  poetry, which is hardly known in Europe16 even though it 
was essential for the Arab Spring, addresses the vague, ubiquitous fear of  ‘the Arab’ 
(Islamic, Muslim) used by right-wing parties for their propaganda that produces 
simple yet directly related emotions like ‘love for home’ and ‘fear of  foreigners’.
Due to the ongoing stream of  refugees, the Schwarzenberg Barracks were 
opened as a refugee camp in September 2015. Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie 
thus experienced some topicality, especially since the longer-term impact of  the 
large streams of  migrants and refugees on our society cannot be foreseen.
At the same time we were preparing  Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie, we worked 
on a project for Sousse, Tunisia.

TRILOGIA  
• 

Je suis arabe – Ein Recht auf Poesie 

A performance Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie [Sou Árabe – Direito a Uma Poética] 
curadoria de Eva Jandl-Jörg e Ernestine Hutter (Museu de Arte Popular), em cola-
boração com Kurt Mitterer (Museu de História Militar – Quartel Militar de Sch-
warzenberg), foi concebida para a exposição Operation Goldhaube [Operação Barrete 
Dourado], no Museu de Arte Popular/Museu de Salzburgo, na Áustria15. Criámos 
uns ‛barretes dourados’ especiais, como antenas parabólicas douradas, equipados 
com serviço de rádio pessoal-banda do cidadão, para transmitir o poema (que hoje 
apelidaríamos de ‛ativista’) de 1933 La volonté de vivre, do autor tunisino Abou el 
Kacem Chebbi, em árabe e, pela primeira vez, traduzido para alemão.
Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie, pretendia contrariar a perceção e apresentação 
unidimensional prevalecente dos ‘árabes’ (nesta generalização) e imigrantes de paí-
ses árabes como ameaça potencial, dando a conhecer esta ilustre peça de literatura 
árabe. A apresentação decorreu em dois locais de Salzburgo, a 11 de abril de 2015. 
No Museu de Arte Popular, Akram al Halabi leu, em árabe, a partir do balcão, a 
primeira parte do texto. Esta leitura foi transmitida para o parque de Hellbrunn, 
onde prossegui a leitura do poema, em alemão. Esta segunda parte decorreu à 
frente e dentro do quartel militar de Schwarzenberg, local onde fora testado o 
sistema de defesa aérea Goldhaube pela primeira vez e de onde ainda é controlado.
Este poema complexo, praticamente desconhecido na Europa16, apesar de es-
sencial na Primavera Árabe, aborda o medo vago e omnipresente do “árabe” 
(islâmico, muçulmano) usado pelos partidos de direita na sua propaganda, a qual 
gera emoções básicas mas diretamente relacionadas, tais como ‘amor à pátria’ e 
‘medo de estrangeiros’.
Devido ao fluxo constante de refugiados, o quartel militar de Schwarzenberg foi 
aberto como campo de refugiados, em setembro de 2015. Je suis arabe – Ein Recht 
auf  Poesie tornou-se, assim, algo atual, em especial por não se poder antecipar o 
impacto a mais longo prazo dos grandes fluxos migratórios e de refugiados na 
nossa sociedade.
Enquanto preparávamos Je suis arabe – Ein Recht auf  Poesie, trabalhámos num 
projeto para Sousse, na Tunísia.

Barbara HolubBodied Spaces # 1

15 For the first time, this museum invited contemporary artists to engage with its topics. We interpreted the ‘golden barret’ in its ambivalence 

and double meaning, between the traditional cultural heritage (the golden barret is a historical headwear whose tradition is still cultivated 

in cultural associations in Salzburg and Upper Austria) and the Austrian air surveillance system that had been named ‘golden barret’.

16 This is evident in the fact that there is not even a complete translation in French, and obviously none in German.

15 Pela primeira vez, este museu convidou artistas contemporâneos para se debruçarem sobre assuntos do museu. Considerámos o ‘barrete 

dourado’ na sua ambivalência e duplo significado, entre o legado cultural tradicional (o barrete dourado é uma peça histórica cuja tradição 

ainda é cultivada em associações culturais em Salzburgo e na Alta Áustria) e o sistema de vigilância aérea austríaco que foi designado 

como ‘barrete dourado’.

16 Isto é evidente no facto de não haver sequer uma tradução completa disponível em francês, e obviamente nenhuma em alemão.
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Du bakchich pour Lampedusa

In 2014, we were invited to create an art project for the public space in the medina 
of  Sousse, a city two hours south of  Tunis, in the frame of  Bye bye bakchich système 
[Bye bye Tip System], curated by Faten Rouissi/24h pour l’art contemporain. which 
addressed the issue of  corruption in Tunisia (funded by the UN Development 
Programme). Corruption is a supressed burning issue not only in Tunisia, but 
also in the EU. When we conceived the project, the EU published the first an-
ti-corruption report (2014) stating that 120 billion Euros per year were lost due 
to corruption. For the young democratic state of  Tunisia, the loss of  revenue 
results in failure to provide educational, vocational and economic programmes 
to provide the people with a future, which is one of  the main reasons for them 
to risk their lives fleeing to Lampedusa. We all know the horrific images of  the 
‘bodied spaces’ of  the Mediterranean, overcrowded refugee camps, and the de-
spair of  refugees being rejected by the restrictive immigration policy of  ‘walled 
up Europe’. Often they only then realise that the promise for a supposedly better 
future ends in further lost chances and humiliation.

With Du bakchich pour Lampedusa [Tips for Lampedusa], we wanted to expand the 
issue of  corruption to the wider political European context and the growing 
social and economic inequality. So we collaborated with the humanitarian aid 
organisation African Intelligence17.
For Du bakchich pour Lampedusa, a garbage container was transformed into an 
oversized savings box – that sculpture was to be placed on the square in front of  
the Big Mosque in the medina in Sousse, surrounded by screens that created a 
sense of  intimacy similar to the settings of  elections. The residents were asked 
to donate 10% of  their ‘irregular incomes’ of  the last three years to the savings 
box. In the official closing ceremony, the donations were handed over to African 
Intelligence.
The people’s response was extremely receptive and engaged, highlighting the 
need for a project like this, in spite of  them hardly being confronted with con-
temporary art. It showed that, even though a public art project can’t obviously 
convey any direct solutions to this complex issue, Du Bakchich pour Lampedusa was 
more than a symbolic gesture. It was a first small step in taking public action 

– above all, addressing the individual to assume responsibility and promoting 
public discussion on this discrete issue in Tunisian society.

Du bakchich pour Lampedusa

Em 2014, fomos convidados a criar um projeto de arte para o espaço público na 
almedina de Sousse, cidade que fica a duas horas a sul de Tunes, no âmbito de Bye 
bye bakchich système [Adeus, Sistema de Subornos], curadoria de Faten Rouissi/24h pour l’art 
contemporain, que abordava a questão da corrupção na Tunísia (financiado pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento). A corrupção é um tema escal-
dante, encoberto não apenas na Tunísia mas também na União Europeia. Quando 
concebemos o projeto, a União Europeia publicou o primeiro relatório anticorrup-
ção (2014), afirmando que se perdiam 120 mil milhões de euros por ano devido à 
corrupção. Esta perda de receitas faz com que um jovem estado democrático como 
a Tunísia não consiga disponibilizar programas educativos, vocacionais e econó-
micos que proporcionem um futuro às pessoas, o que é uma das principais razões 
para estas arriscarem a vida fugindo para Lampedusa. Todos conhecemos as ima-
gens atrozes dos ‘espaços corporizados’ do Mediterrâneo, campos sobrelotados e o 
desespero de refugiados a serem rejeitados pela política de imigração restritiva da 
‘Europa murada’. Muitas vezes, só então se apercebem de que a promessa de um fu-
turo pretensamente melhor acaba em mais oportunidades perdidas e humilhação.

Com Du bakchich pour Lampedusa [Subornos para Lampedusa], pretendíamos estender 
a questão da corrupção ao contexto político europeu mais abrangente e à cres-
cente desigualdade social e económica, pelo que colaborámos com a organização 
de ajuda humanitária African Intelligence17.
Para Du bakchich pour Lampedusa transformou-se um contentor de lixo num mea-
lheiro desproporcional, escultura essa a ser colocada na praça em frente à da 
Grande Mesquita, na almedina de Sousse, rodeada de biombos que conferiam 
um sentimento de intimidade semelhante aos cenários de eleições. Apelou-se aos 
moradores para depositarem no mealheiro 10 % do seu ‘rendimento irregular’ 
dos três anos anteriores. Na cerimónia de encerramento oficial, os donativos fo-
ram entregues à African Intelligence.
As pessoas foram extremamente recetivas e participativas, sublinhando a neces-
sidade de um projeto como este, apesar de raramente serem confrontadas com 
arte contemporânea. Ficou demonstrado que, apesar de um projeto de arte pú-
blica não ser obviamente capaz de veicular soluções diretas para esta questão 
complexa, Du Bakchich pour Lampedusa foi mais do que um gesto simbólico. Foi um 
primeiro pequeno passo de tomada de medidas públicas – sobretudo dirigindo-se 
ao indivíduo para que assuma responsabilidade, incentivando a discussão pública 
sobre este assunto encoberto na sociedade tunisina.

Barbara HolubBodied Spaces # 1

17 Fundada e gerida pelo Padre Jonathan e situada em Sfax, de onde partem os refugiados para Lampedusa, a African Intelligence disponibili-

za programas informativos sobre o risco da fuga e também cuida dos refugiados recambiados de Lampedusa e de outros sítios na Europa.

17 Founded and directed by Father Jonathan, and located in Sfax, where the refugees take off to Lampedusa, African Intelligence provides infor-

mational programmes on the risk of the flight, and also takes care of the refugees being sent back from Lampedusa and other places in Europe.
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Das Lachen, das einem im  
Halse stecken bleibt 

The reality is different. The secret codes of  homes are not made of  conscious rules, but rather 
spun from unconscious habits. (...) The person without a home must first consciously learn the 
secret codes and then forget them. (...) Immigration causes a polemical dialogue between the ugly 
stranger and the beautiful native.

Vilém Flusser

The last project of  this (unplanned) trilogy was an invitation by the first Vienna 
Biennial, in 2015, in the frame of  the Public Art Festival. One could say that the 
context of  urban interventions in Vienna is probably the opposite of  Sousse’s. 
Vienna’s public space is overcrowded with events and performances of  all sorts, 
and therefore the issue is rather how to obtain attention and an audience. If  
the best thing were to do nothing, how can one still use the public attention of  
a biennial to create awareness? We decided to create a very modest setting, al-
most unnoticeable, but in a very specific location next to the Votiv Church. This 
church and the adjacent Sigmund Freud Park had gained attention in November 
2012, because of  refugees taking action (Refugee Protest Camp) against the dis-
mal conditions in the Traiskirchen refugee camp – to where all refugees arriving 
in Austria had been transferred before the big ‘refugee wave’ in the autumn of  
2015 – and their overall legal situation.
transparadiso staged a demonstration as a ‘laughter performance’, pressing for a 
renewal of  this fundamental democratic right, which is increasingly being mis-
used by privileged occupational groups to enforce outsized demands, while the 
concerns of  those forced to live on the margins of  society remain outside the do-
main of  negotiable issues. For the performance, we wrote a script as a collage, in-
cluding texts by Vilém Flusser, Herbert Marcuse and Henri Bergson, and TV-in-
terviews with the Austrian Minister of  Interior Affairs at that time ( Johanna  
Mikl-Leitner), who stated that, “We Austrians cannot bear this burden alone. 
The North African countries have to take their responsibility”, arguing for the 
sending back of  the refugees.
Rather than assigning roles to the performers (professional actresses, an opera 
singer, a folk singer and a visual artist), each was given one page of  the script to 
perform, select and repeat parts of  it (open to their spontaneous interpretation).
The laughter referred to a means of  resistance employed by the Syrians in their 
desperate situation – a symbol of  not being able to deal with the current situ-
ation. We can only answer by laughing. In the performance, the laughter was 
triggered by sounds of  different birds (assigned to each performer by composer 

Das Lachen, das einem im  
Halse stecken bleibt

A realidade é outra. Os códigos secretos da pátria não foram tecidos a partir de regras cons-
cientes mas sim, e quase sempre, por hábitos inconscientes. (...) Para que possa imigrar para 
uma pátria, o apátrida deve, em primeiro lugar, aprender conscientemente os códigos secretos e 
depois esquecê-los. (...) Na imigração surge portanto um polêmico diálogo entre os domiciliados 
‘belos’ e os apátridas ‘ feios’. 

Vilém Flusser

O último projeto desta trilogia (não planeada) Das Lachen, das einem im Halse stecken 
bleibt [O Riso que fica preso na tua Garganta] foi um convite da primeira Bienal de 
Viena, em 2015, no âmbito do Festival de Arte Pública. Poder-se-ia dizer que 
o contexto de intervenções urbanas em Viena é provavelmente o oposto do de 
Sousse. O espaço público de Viena está sobrelotado de eventos e atuações de 
todo o género, pelo que a questão é antes como conquistar a atenção e um pú-
blico. Ainda que o melhor fosse talvez não fazer nada, como é que se pode usar 
a atenção do público de uma bienal para gerar uma tomada de consciência? 
Decidimos criar um cenário discreto, quase impercetível, mas num local muito 
específico, ao lado da igreja de Votiv. Esta e o parque adjacente de Sigmund 
Freud despertaram a atenção, em novembro de 2012, por causa da iniciativa de 
refugiados (Acampamento de Contestação de Refugiados) contra as condições 
deploráveis do campo de Traiskirchen – para onde haviam sido transferidos to-
dos os refugiados chegados à Áustria, antes da grande ‘vaga’ do outono de 2015 

– e o seu estatuto jurídico em geral.
transparadiso encenou uma manifestação como uma ‘performance do riso’, fazendo 
pressão para a renovação de um direito democrático fundamental, que vem sendo 
progressivamente abusado por grupos privilegiados, deixando fora do domínio 
das negociações as preocupações daqueles que estão à margem da sociedade. Para 
esta performance, escrevemos um argumento colagem, incluindo textos de Vilém 
Flusser, Herbert Marcuse e Henri Bergson e entrevistas televisivas com a Ministra 
do Interior austríaca da altura (Johanna Mikl-Leitner), que declarou que “Nós, os 
austríacos, não podemos carregar este fardo sozinhos. Os países do norte de África 
têm de assumir a sua responsabilidade”, defendendo o retorno dos refugiados.
Cada intérprete (atrizes profissionais, uma cantora de ópera, uma cantora popular 
e um artista visual) recebeu uma página do argumento para interpretar, selecionar 
e repetir espontaneamente. O riso remetia para uma forma de resistência dos re-
fugiados na sua situação desesperada – simbolizava a incapacidade de lidar com a 
situação atual. Só podemos responder rindo. Na performance, o riso era desencadea-
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Tamara Friebel), and then the ‘laughing choir’ Hor 29. Novembar18 responded 
from the side of  the audience. Thus the audience were caught in the ambiva-
lence of  whether and how to (re)act.

• 
The importance of poetics

To further new forms of  cohabitation on an emancipated level between ‘home-
based people’ and ‘arrivals’19 means to get to know the mutual cultural back-
grounds and to acknowledge the people who are considered ‘stateless/arrivals’ 
in our society as cultural producers.
Therefore, one of  the crucial aspects of  all these different projects is the attempt 
to introduce poetics, thus counteracting the pragmatism of  urban planning gov-
erned by economical interests, as well as examining the potential of  art and 
artistic-urban interventions for society and urban development. Poetics does not 
mean to retreat to melancholia or naïvety. Instead, we use poetics as a means 
for what I call ‘silent activism’. An activism we return to the individual decision 
of  the participants: how and on which level to engage. An activism beyond the 
spectacle or another call to follow someone’s lead.

No obvious/overt proclamations are stated in the performances. The bodies 
move within or without our choreography, and occupy the space due to their 
silent decisions, even though projects like Das Lachen, das einem im Halse stecken 
bleibt seem to show the opposite. In this case, however, the performance is again 

– even though it was staged – about returning the responsibility to the audience: 
How are we supposed to behave? Should we laugh at a certain point? Creating a 
space for this uncertainty, where the beholder is left in his/her own ambivalence, 
without instructions, is ‘radical action’ (Emma Goldman) in our time.

do por sons de pássaros diferentes (atribuídos a cada intérprete pela compositora 
Tamara Friebel) e depois um ‘coro do riso’ Hor 29. Novembar18 respondia do lado do 
público, o qual se via apanhado na ambivalência de (re)agir ou não e de que forma.

• 
A importância de uma poética

Fomentar novas formas de coabitação a um nível de emancipação entre os ‘na-
cionais’ e os ‘recém-chegados’19 significa conhecer o património cultural uns dos 
outros e reconhecer as pessoas consideradas ‘apátridas/recém-chegadas’ na nossa 
sociedade como produtores culturais.
Um dos aspetos decisivos de todos estes projetos é, portanto, a tentativa de introdu-
zir uma poética, contrariando assim o pragmatismo do planeamento urbano regido 
por interesses económicos, e analisar o potencial da arte e de intervenções artístico-

-urbanas para a sociedade e o desenvolvimento urbano. Uma poética não significa 
retroceder para a melancolia ou ingenuidade. Em vez disso, usamos a poética como 
uma forma daquilo a que chamo ‘militância silenciosa’. Uma militância que devol-
vemos à decisão individual dos participantes: como e a que nível envolver-se. Uma 
militância para lá do espetáculo ou de mais um apelo para seguir alguém.

Nas performances, não se fazem declarações evidentes/explícitas. Os corpos deslo-
cam-se dentro dentro ou fora da nossa coreografia, ocupando um espaço graças  
às suas decisões silenciosas, ainda que projetos como Das Lachen, das einem im 
Halse stecken bleibt pareçam mostrar o contrário. Mas, neste caso, mais uma vez, 
a performance – apesar de encenada – trata da restituição da responsabilidade ao 
público: Como nos devemos comportar? Devemos rir, a dada altura? Criar um 
espaço para essa incerteza, onde o observador é entregue à sua ambivalência, 
sem instruções, é ‘ação radical’ (Emma Goldman) nos dias de hoje.

Barbara HolubBodied Spaces # 1

18 The Hor 29.Novembar was founded in 2009 by around ten immigrants from former Yugoslavia. The name of the choir – 29 November – 

refers to the founding of Yugoslavia by the Anti-Fascist Council of National Liberation (AVNOJ) in 1943 and the later day of the Republic 

(national holiday) of Yugoslavia. (Source Wikipedia)

19 See Vilém Flusser, The Freedom of the Migrant.

18 O Hor 29.Novembar é um coro fundado em 2009 por cerca de dez imigrantes da ex-Jugoslávia. O nome do coro – 29 de novembro – 

refere-se à fundação da Jugoslávia pelo Conselho Anti-Fascista de Libertação Nacional (AVNOJ) em 1943 e no último dia da República 

(feriado nacional) da Jugoslávia. (Fonte Wikipedia)

19 Ver Vilém Flusser, Bodenlos: Uma Autobiografia Filosófica.
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